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Ons kenmerkOns kenmerkOns kenmerkOns kenmerk    ContactContactContactContact    DatumDatumDatumDatum    

«RRN + boetejaar»  02 553 46 54 
www.vlaamsesocialebescherming.be/boete 

«postdatum» 

   

 
VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING ----    GELDBOETEGELDBOETEGELDBOETEGELDBOETE    
 
Geachte <<heer of mevrouw>> <<achternaam>>, 
 
U hebt een boete opgelopen van 100/250 100/250 100/250 100/250 euroeuroeuroeuro omdat u uw zorgpremies voor de 
Vlaamse sociale bescherming niet correct hebt betaald. U moet ook de nog 
achterstallige zorgpremies betalen. Het totale bedragtotale bedragtotale bedragtotale bedrag dat u moet betalen is 
<bedrag sommen euro><bedrag sommen euro><bedrag sommen euro><bedrag sommen euro>.  
 
Dat bedrag moet u ten laatste op <uiterste betaaldatum><uiterste betaaldatum><uiterste betaaldatum><uiterste betaaldatum> betalen op het 
rekeningnummer BE92 3751 1175 7823BE92 3751 1175 7823BE92 3751 1175 7823BE92 3751 1175 7823 met gebruik van de gestructureerde 
mededeling <gestr_med><gestr_med><gestr_med><gestr_med>. Zo vermijdt u oplopende deurwaarderskosten.  
 
Op de achterkant van deze brief vindt u meer informatie over waarom u de 
geldboete moet betalen, wat er gebeurt als u niet op tijd betaalt en welke 
regelgeving van toepassing is. Voor meer inlichtingen neemt u het best Voor meer inlichtingen neemt u het best Voor meer inlichtingen neemt u het best Voor meer inlichtingen neemt u het best 
telefonisch contact op met ons via 02 553 46 54 of raadpleegt u onze website telefonisch contact op met ons via 02 553 46 54 of raadpleegt u onze website telefonisch contact op met ons via 02 553 46 54 of raadpleegt u onze website telefonisch contact op met ons via 02 553 46 54 of raadpleegt u onze website 
www.vlaamsesowww.vlaamsesowww.vlaamsesowww.vlaamsesocialebescherming.becialebescherming.becialebescherming.becialebescherming.be/boete./boete./boete./boete.  
 
 
Met beleefde groeten, 

 
Dr. Dirk Dewolf 
Leidend ambtenaar 
Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming 
 

Koning Albert II-laan 35 bus 37  
1030 BRUSSEL 
www.vlaamsesocialebescherming.be 

 
 
 
 
 

 

AANGETEKENDAANGETEKENDAANGETEKENDAANGETEKEND    
RRRR barcode 
«Voornaam_naam»  
«straat» «nummer» «bus»  
«postcode» «gemeente» 
 

zie ommezijde 
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Waarom moet u een geldboete betalen?Waarom moet u een geldboete betalen?Waarom moet u een geldboete betalen?Waarom moet u een geldboete betalen?    

U moet een geldboete betalen omdat u de jaarlijkse zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming voor de jaren jaarA, jaarB, 

jaarC, jaarD, … niet, onvolledig of te laat betaalde. Bovenop die boete moet u ook de nog verschuldigde zorgpremies betalen voor 

de jaren: a euro voor A, b euro voor B, c euro voor C en d euro voor D. 

 

Voor u deze boete kreeg, stuurde uw zorgkas u een laatste herinnering per aangetekende brief. Die brief werd verstuurd naar uw 

officiële adres of uw correspondentieadres: straat nr. bus , postcode gemeente. In die brief maande de zorgkas u aan om de nog 

achterstallige zorgpremies te betalen. Wie minstens twee zorgpremies niet, onvolledig of te laat betaalt, krijgt een administratieve 

geldboete. Dat u de brief niet zou ontvangen hebben, kunnen wij niet gebruiken om uw boete te schrappen, tenzij het adres niet 

klopt. 

 

Wat als u niet akkoord gaat met de opgelegde geldboete?Wat als u niet akkoord gaat met de opgelegde geldboete?Wat als u niet akkoord gaat met de opgelegde geldboete?Wat als u niet akkoord gaat met de opgelegde geldboete?    

Als u niet akkoord gaat met de administratieve boete of met het bedrag dat u moet betalen, dan kunt u vóór datum beroep 

indienen bij het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming. Dat kan alleen via het online formulier dat u vindt op de website 

van de Vlaamse sociale bescherming http://www.vlaamsesocialebescherming.be/beroep-boete. Enkel de redenen, zoals 

omschreven op het formulier, komen in aanmerking voor een kwijtschelding van de geldboete.  

 

Vergeet niet om alle gevraagde bewijsstukken bij te voegen. Als u dat niet doet, kan het Agentschap voor Vlaamse Sociale 

Bescherming uw beroep niet behandelen en wordt het dus afgewezen. 

 

Wat als u niet (op tijd) betaalt of uw beroep te laat indient?Wat als u niet (op tijd) betaalt of uw beroep te laat indient?Wat als u niet (op tijd) betaalt of uw beroep te laat indient?Wat als u niet (op tijd) betaalt of uw beroep te laat indient?    

Als u niet op tijd betaalt of uw beroep te laat indient, dan rest ons geen andere keuze dan een gerechtsdeurwaarder in te 

schakelen om het bedrag bij u in te vorderen. In dat geval moet u ook zelf de deurwaarderskosten betalen. Onze diensten 

rekenen erop dat u dat wilt vermijden door de geldboete te betalen vóór de uiterste betaaldatum.  

 

Als u de geldboete niet kunt betalen, kunt u contact opnemen met het OCMW van uw gemeente of kan u een minnelijke 

schuldbemiddeling aanvragen via MyTrustO of een gerechtsdeurwaarder naar uw keuze die deze dienst aanbiedt. 

 

Wat is de Vlaamse sociale bescherming en waarom moet u jaarlijks een zorgpremie betalen?Wat is de Vlaamse sociale bescherming en waarom moet u jaarlijks een zorgpremie betalen?Wat is de Vlaamse sociale bescherming en waarom moet u jaarlijks een zorgpremie betalen?Wat is de Vlaamse sociale bescherming en waarom moet u jaarlijks een zorgpremie betalen?    

Meer dan 300.000 zorgbehoevenden in Vlaanderen krijgen via de Vlaamse sociale bescherming elke maand een zorgbudget tot 

594 euro om de zorg die ze nodig hebben, rond zich te organiseren. Dankzij solidaire zorgpremies van iedereen in Vlaanderen kan 

de Vlaamse Sociale Bescherming mensen die gedurende een lange periode veel zorg nodig hebben, financieel versterken en de 

kwaliteit van hun leven verbeteren. De Vlaamse sociale bescherming bestaat uit het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, 

het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, het zorgbudget voor mensen met een handicap, mobiliteitshulpmiddelen en de 

financiering van de residentiële ouderenzorg. Op www.vlaamsesocialebescherming.be vindt u hierover meer informatie. 

 

Zoals elke inwoner van Vlaanderen bent u verplicht om jaarlijks uw zorgpremie aan uw zorgkas te betalen. Uw bijdrage is, samen 

met die van honderdduizenden andere Vlamingen, echt nodig om de Vlaamse sociale bescherming in stand te houden. Misschien 

kunt u er later zelf ook een beroep op doen. 

 

Welke regelgeving is van toepassing?Welke regelgeving is van toepassing?Welke regelgeving is van toepassing?Welke regelgeving is van toepassing?    

De volgende regelgeving is van toepassing: 

- Artikel 47 van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming; 

- Artikel 81 en volgende van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het 

decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming; 

- Artikel 33 en volgende van het ministerieel besluit van 26 maart 2019 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale 

bescherming, wat de gemeenschappelijke basisbepalingen en de zorgbudgetten betreft; 

- Artikel 519 §2, 10° gerechtelijk wetboek 

 

Hebt u nog vragen?Hebt u nog vragen?Hebt u nog vragen?Hebt u nog vragen?    

Voor meer inlichtingen kunt u bellen naar 02 553 46 54. Onze kantoren zijn niet toegankelijk voor het publiek. 

 

 

Wilt u Wilt u Wilt u Wilt u een Franse vertaling van deze brief?een Franse vertaling van deze brief?een Franse vertaling van deze brief?een Franse vertaling van deze brief?    

Alleen als u in een gemeente met taalfaciliteiten woont, hebt u recht op een Franse vertaling van deze brief. 

Als u zich wilt beroepen op de taalfaciliteiten, kunt u schriftelijk een Franse vertaling vragen of kunt u bellen naar het nummer 

02 553 46 54. Houd deze brief bij de hand op het ogenblik dat u belt en vermeld duidelijk uw rijksregisternummer. 


